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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da reunião da Comissão de 

Vagas de Concursos para o Magistério Superior da UFABC, realizada no dia 28 de março de 

2019, às 14h30, na Sala 312-1, no 3º andar da Torre 1 do Bloco A, situada à Av. dos Estados, 

5001, Bairro Santa Terezinha, Santo André, SP. A reunião foi presidida pelo vice-reitor, 

professor Wagner Alves Carvalho e contou com a presença dos seguintes membros: Charles 

Morphy Dias dos Santos, pró-reitor de pós-graduação; Gilberto Marcos Antonio Rodrigues, 

representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 

(CECS) no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); Harki Tanaka, diretor do 

CECS; Leonardo José Steil, pró-reitor de extensão e cultura;  Paula Ayako Tiba, pró-reitora de 

graduação; Pieter Willem Westera, representante docente do Centro de Ciências Naturais e 

Humanas (CCNH) no ConsEPE; Raphael Yokoingawa de Camargo, vice-diretor do Centro de 

Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Rodrigo Luiz de Oliveira Rodrigues Cunha, pró-

reitor adjunto de pesquisa; e Ronei Mioto, diretor do CCNH.  Não votantes: Daniel Pansarelli, 

secretário-geral; Ivanildo Agra Lins, chefe da Divisão de Concursos; Janine Santos Tonin 

Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral e Reynaldo Palacios Bereche, docente 

do CECS. 

 

1. Expansão de vagas para o Edital 62/2018 – Área Física / Subárea: Física da Matéria 

Condensada, Informação Quântica, Física Atômico Molecular e Ótica Quântica. 

Professor Ronei relatou que a área solicitara a expansão de mais duas vagas para esse edital a 

fim de substituir uma docente, cujo contato encerraria em abril, e o professor Klaus, que 

atualmente encontra-se cedido para o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais 

(CNPEM). 

Expansão de vagas aprovada por unanimidade. 

 

2. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (Edital 116/2018 – Área: 

Engenharia de Energia / Subárea: Sistemas Térmicos). 

Professor Harki passou a palavra para o coordenador do Curso, professor Reynaldo, que 

explicou que essa vaga estivera ocupada por um docente que fora redistribuído para outra 

universidade. Nildo acrescentou que fora detectado que ele participa do mesmo projeto de 

pesquisa com um membro interno e um dos membros externos. Professor Ronei relatou que 

ocorrera um caso semelhante na área de Filosofia que provocara o cancelamento do edital; 

dessa forma, a probabilidade de que o mesmo ocorra com o edital em questão é grande, e 

sugeriu que nova banca seja formada. Professor Harki, então, solicitou a retirada do assunto 

da pauta o que foi aceito pelos demais membros.    


